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BZP Ogłoszenie nr 516277-N-2020 z dnia 2020-02-25 r. 

Siechnicka Inwestycynja Spółka Komunalna 
społka z ograniczona odpowiedzialnością 
ul. Jana Pawła ll !2, 55-0! l Siechnice 

tel. 71 889 00 23 
KRS: 0000444573 Rejestr Przedsiębiorców 
Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycz.nej 

we Wrocławiu Wydział IX 
NIP 8961532506 Regon 022033761 

SISK.Z.3.2020 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: 

"Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej 
Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o." 

luty 2020 r. 
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Zastosowane skróty: 
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843) 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Siechnicach zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, kod: 55 - O 11 miejscowość: Siechnice, 
województwo: dolnośląski powiat: wrocławski, ulica: Jana Pawła II nr domu: 12. 
Adres do korespondencji i siedziba biura: 
55 - O 11 Siechnice, ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 
email biuro@sisk-siechnice.pl 
telefon kontaktowy z biurem 71 889 00 23 
strona www.bip.sisk-siechnice.pl zakładka dotycząca przedmiotowego postępowania o zamówienie 
publiczne. 
Osoba do kontaktów w kwestiach merytorycznych po stronie Zamawiającego Krzysztof Maj 609 996 
766. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. pzp. 
2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 pzp. 
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
4. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępnione zostaną na stronie 

internetowej www.bip.sisk-siechnice.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wyrnagamarm. 

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określona w art. 24aa 
~ tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od 
zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych 
ofert. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I. Nazwa zamówienia „Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej 

Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o." 
Zakres zlecenia 

2. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości 
pomieszczeń w budynku biurowym przy ulicy Jana Pawła II nr 12 w Siechnicach należącym do 
Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Siechnicach. 
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3. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi 2090, 1 O metrów kwadratowych. 
4. Szczegółowy zakres prac zawierają załączniki: Szczegółowy zakres przedmiotowo-rzeczowy - 

Załącznik nr 8 do SIWZ. 
5. Zamawiający z przyczyn bezpieczeństwa nie udostępni planów budynku. Zamawiający 

dopuszcza wizję lokalną Wykonawców za uprzednim zawiadomieniem po ustaleniu tożsamości 
wszystkich osób uczestniczących w wizji ze strony Wykonawcy. 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
6. l. Przedmiot główny: CPV: 90911200-8 - usługi sprzątania budynków, 
6.2. Przedmioty dodatkowe: CPV: 90911300-9 - usługi czyszczenia okien. 

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp. Zamawiający 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego. 

8. Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 30 
ust. 9 pzp. W opisie Przedmiotu zamówienia nie zostały przyjęte szczególne rozwiązania 
dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikające z wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, adekwatnie do przedmiotu zamówienia. 

Podwykonawcy 
9. Zgodnie z art. 36 a ust. 2 pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę wykonywania czynności sprzątania pomieszczeń opisanych w Załączniku nr 8 do 
SIWZ, Tabela 2 l.p. 1, 3.1 - 3.15, 3.17-3.19, 4.1-4.10; 7- 9; 12. 

10. Z zastrzeżeniem poprzedniego podpunktu Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy. 

11. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w ofercie firm 
podwykonawców. 

12. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmieni podwykonawcę lub zrezygnuje z 
podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w m1. 22a ust. 1 
pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

Pozostałe warunki 
13. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie obowiązywania umowy prawo wskazania innego 

podmiotu, który będzie wykonywał obowiązki Zamawiającego, zmiana ta nie wymaga formy 
aneksu do umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ponieważ przedmiot 
zamówienia dotyczy sprzątania pomieszczeń w jednym budynku. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
19. Zamawiający nie przeprowadził dialog techniczny przed wszczęciem postępowania.· 
20. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zauiówieuia, u których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 pzp. 
21. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonaniu zamówieniu. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamawiający zleci wykonanie usługi na okres 12 miesięcy do dnia zawarcia umowy, ale nie 
wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań - 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań - 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

3. zdolności technicznej lub zawodowej Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy który: 
3.1. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w ciągu 3 lat przed 

terminem składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie: 

■ 2 (słownie: dwie) usługi w zakresie usług sprzątania w budynku o powierzchni użytkowej min. 
1500 m2, będącym budynkiem czynnym tj. oddanym do użytkowania oraz użytkowanym w 
zwykły sposób przez użytkowników nie wykorzystywanych na cele magazynowe, 
mieszkaniowe lub produkcyjne lub produkcyjno-magazynowe. Powyższych kryteriów nie 
spełnią Wykonawcy, którzy wykonali usługę sprzątania budynku po zakończeniu robót 
budowlanych. 

oraz 
■ wykonywał lub wykonuje usługę w zakresie sprzątania w budynku użyteczności publicznej o 

charakterze administracyjnym, edukacyjnym lub kulturowym typu: urząd, sąd, muzeum, 
biblioteka, uczelnia. 

3.2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie to 
warunek ten winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum. 

3.3. W przypadku, gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek 
konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która 
będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez Zamawiającego na potwierdzenie 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

3.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

3.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o którym 
mowa w art. 25a ust. I pzp, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w zakresie art. 24 ust. I pkt 12-22 pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 - wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3.6. W celu spełniania warunku posiadania doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia informacji w wykazie prac stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z 
dokumentami je potwierdzającymi. Zamawiający zastrzega, że są to główne prace jakie 
powinien wykazać Wykonawca. 
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3.7. W celu spełnienia wymagań, iż dostarczone zostaną urządzenia, materiały, które będą posiadały 
właściwości użytkowe wymagane przy tego typu pracach (dostawach), a także będą posiadały 
ważne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do 
stosowania (Załącznik 6 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.1. Wykonawca, który polega na innych podmiotach udowodni Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp. 

4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie 
zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP 
l. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w 
art. 25a ust. l pzp, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 
24 ust. 5 pkt I pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą zgn<inie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm): 
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1. wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ, 
2. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru) Załącznik nr 2 do SIWZ, 
3. zobowiązanie, w formie oryginału, podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) Załącznik nr 3 do 
SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
wymagane informacje mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców. 

Zobowiązanie innego podmiotu powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia 
Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. W celu oceny powyższego, 
Zamawiający żąda dokumentu „zobowiązanie innego podmiotu" z którego musi wynikać: 

3. I . zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Pełnomocnictwo - w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii stosownego 
pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu Wykonawcy, jeżeli 
jest to osoba nie wykazana w rejestrze oraz gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z 
innych dokumentów do niej załączonych. 

5. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli 
zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art, 23 pzp. W razie wyboru oferty podmiotów 
występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy stosownie do art. 23 
ust. 4 pzp - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

6. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli Wykonawca 
występuje jako spółka cywilna a oferta nie jest podpisywana przez członków spółki cywilnej. 

7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić 
pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii stosownego 
pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do 
których upoważniony jest pełnomocnik. 

8. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) musi spełniać 
następujące wymagania: 

8.1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana 
przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z 
dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków 
konsorcjum, 

8.2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie, 

8.3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy 
Wykonawca w zakresie w jakim e;o doryczą 

9. Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w 
innej formie niż pieniądz. 
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Dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert 
1 O. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp składa Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp - Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany 
jest do przekazania tego oświadczenia w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty oświadczenia składane przez Wykonawców na podstawie wezwania 
Zamawiającego 

11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 
1126 ze zm). 

W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej 
12. W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i 

zawodowej W celu spełniania warunku posiadania doświadczenia Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłożenia informacji o wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych w okresie wymaganym przez Zamawiającego w Rozdziale 
V wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do STWZ. Wykonawca zobowiązany jest 
do Załącznika nr 5 przedłożyć dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są należycie wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty twierdzące ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu. 

13. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie rzeczywiście dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie (tylko w 
formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia 

W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia 
14. Aktualną informację z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

(KRS, CEIDG), uzyskaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
od osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pzp lub wskazania przez Wykonawcę 
dostępności przedmiotowych dokumentów w Ionnie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub będących w posiadaniu 
Zamawiającego. 
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• W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument lub oświadczenie musi być złożony przez każdego 
Wykonawcę. 

• W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej - składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

• W przypadku powoływania się na podmiot trzeci - podmiot trzeci składa wymagany dokument 
(lub podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być złożony (podany) przez każdy 
podmiot. 

• W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Wykonawca składa 
oświadczenie. 

• Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę. 

15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub aktualne dokumenty dotyczące Wykonawcy składającego ofertę lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W 
takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać adres strony internetowej oraz wskazać 
postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego w którym były 
złożone przedmiotowe oświadczenia i dokumenty, które na dzień składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu są aktualne. 

W zakresie upoważnienia do ulgi we wpłatach na PFRON - kryterium dofinansowanie 
"PFRON" 

I 6. Oświadczenie o upoważnieniu do udzielania ulg we wpłatach do PFRON na podstawie 
posiadania statusu Zakładu Pracy Chronionej jak również Zakładu spełniającego przesłanki 
wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz 1172 ze zm.) 
Załącznik nr 6 A do SIWZ. 

17. Ocena spełnienia warunków zdolności technicznej i zawodowej oraz braku podstaw do 
wykluczenia i kryterium dofinansowanie do "PFRON" dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, iż 
warunki Wykonawca spełnił, niespełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy. 

18. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy 
złożyli dokumenty zawierające błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

19. Uwaga: Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, które są materiałem 
uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, juko obowiązująca. 
Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. 
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
OŚWIADCZEŃ LUB 

UPRAWNIONYCH DO 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje pisemnie lub drogą elektroniczną. 

4. Zamawiający nie dopuszcz porozumieniwania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
Zastrzeżenie formy pisemnej dla oferty i innych dokumentów 

5. Zamawiający zastrzega formę pisemną dla oferty wraz załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego. 

6. Dokumenty dotyczące oświadczenia woli lub dotyczące zaciągania zobowiązań muszą być 
złożone w formie oryginału a nie kopii. Za oryginał oświadczenia uważa się oświadczenie 
złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Za oryginał pełnomocnictwa 
uważa się pełnomocnictwo podpisane własnoręcznym podpisem przez mocodawcę lub kopię 
pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

8. Dokumenty dotyczące oświadczeń woli lub dotyczące zaciągania zobowiązań muszą być 
złożone w formie oryginału a nie kopii, za oryginał oświadczenia uważa się oświadczenie 
złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. 

9. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 
należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 
Wykonawcy/podmiotu, podmiotu na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę ( osoby) 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego 
Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

10. Formularz oferty oraz wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane, a 
podpisy złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. 

11. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 
oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego 
zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo inny podmiot albo 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

13. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie 
klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM". Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
winno być sporządzone w sposób umożliwiający zidentyfikować osobę podpisującą. 
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14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 

15. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

16. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z treścią pisma po wydrukowaniu przez Zamawiającego komunikatu nadania 
faksu lub wydrukowaniu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub 
wydrukowaniu właściwej strony z folderu „Wysłane". 

17. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
• w formie pisemnej należy kierować na adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna 

sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice, 
z dopiskiem: "Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej 
Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o." 

18. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może 
skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji 
we właściwym terminie. 

19. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 
Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 
pzp. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy 
biuro@sisk-siechnice.pl w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do 
innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby 
przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem. 

20. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. 
21. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść 

dokumentacji przetargowej z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. 
Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia, nie jest wymagana 
akceptacja ich przez Wykonawców. W razie zmiany w dokumentach przetargowych 
Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do 
nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach 
przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków. 

22. Zamawiający, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie przesyłał w formie 
faksu lub e-mailem. 

23. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w siedzibie Zamawiającego jest 
Krzysztof Maj tel. 609996766 od poniedziałku do piątku w godz. 9°0-14°°, 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania 

ofert wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 
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tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) 
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) 

3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a 
i 5 pzp. 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Siechnickiej 
Inwestycyjnej Spółki komunalnej sp z o.o.: ING numer 90 1050 1575 1000 0023 6798 6375 z 
dopiskiem: "Wadium, postępowanie nr SISK.Z.3.2020". 

5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do 
terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego 
wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu 
zaleca się załączyć do oferty. 

6. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pienis;;żna. oryginał dowodu wniesienia 
wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. 

7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 
którym upływa termin składania ofert. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 
ust.4a ustawy. 

9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużania 
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 
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15. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. I pkt 7b pzp jeżeli wadium nie zostało 
wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. W odpowiedzi na wniosek Zamawiającego każdy z Wykonawców może odmówić wyrażenia 
zgody lub dokonać przedłużenia związania ofertą. W każdym przypadku Wykonawca powinien 
złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie, przy czym brak złożenia oświadczenia o 
wyrażeniu zgody b<;;dzie traktowany jako odmowa wyrażenia zgody. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści SIWZ. 
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Ofetta" oraz wypełnione dokumenty wymienione w 

rozdziale VI. 
3. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników do 

niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu 
kolumn i wierszy. 

4. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 12 - 17. 
Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po 
otrzymaniu wezwania Zamawiającego. 

5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę przetargową należy spiąć lub zszyć. Nie 
powinny występować luźne kartki. 

6. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 
7. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. 
8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

- nazwą, adresem Wykonawcy, 
- nazwą Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 
6A, 55 - 011 Siechnice oraz adnotacją: ''Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach 
budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o." nie otwierać przed 4 
marca 2020 r. do 2odz. 13:00. 

9. Dalsze zasady sporządzenia oferty, przekazywania oświadczeń lub dokumentów opisane 
są w Rozdziale VII pkt 5-19 SIWZ. 

Tajemnica przedsiębiorstwa 
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1 O. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w 
postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn, zm.) 

11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 
być oznaczone przez wykonawcę klauzulą .Jnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: a) ma charakter techniczny, 
technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość 
gospodarczą, b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, c) podjęto w stosunku do niej 
niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

12. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 

13. · Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy 
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

14. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, należy złożyć w biurze 

Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej 
Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice w terminie do dnia 4 marca 2020 r. do 
godziny 12:30. 

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 
3. Z zawartością ofert nie można się zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
4. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę to Zamawiający za termin złożenia oferty uznaje 

termin odbioru oferty przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę - zmiany lub 

wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane 
przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 
„ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem 
,,ZMIANA NR ... ". 

7. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie piseiuuego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w 
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miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, Odpowiednio opisaną kopertę 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE". 

8. Wykonawca może żądać pisemnego potwierdzenia złożenia oferty wraz z numerem, jakim 
została oznakowana oferta. 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka 

Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice w dniu 
4 marca 2020 r., o godzinie 13:00. 

10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

11. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

http://www.bip.sisk-siechnice.pl/ zakładka tego postępowania pinformacje dotyczące: 
• kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
• firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
• ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia 

dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności 
Wykonawcy oraz podstaw i sposobu kwalifikacji ceny ofertowej. Od Wykonawców oczekuje 
się gotowości do składania wszelkich żądanych wyjaśnień. 

14. Na podstawie art. 87 ust. 2 pzp Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY XII. 

1. Cemj za wykonanie zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 kodeksu cywilnego) 
tj. cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte a 
bez których nie można wykonać zamówienia (kompleksowe wykonanie zamówienia) a także 
wszelkie opłaty i podatki do których jest zobowiązany Wykonawca, wynikające z 
obowiązujących przepisów. 

2. Cena ofertowa powinna obejmować całość usług brutto oraz całość zamówienia lub 
odpowiednio części na które Zamawiający przewidział złożenie oferty. 

3. Cena oferty złożona przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej winna 
zawierać należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek 
dochodowy, które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest 
naliczyć i odprowadzić. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie 
prowadzącej działalności gospodarczej, Zamawiający najpóźniej przed zawarciem umowy o 
zamówienie publiczne, zażąda złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego zatrudnienia 
oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość opłacanych składek. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją 
zamówiema publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

5. Zadeklarowana 1.:1::11a ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała 
zmianom z wyjątkiem okoliczności przewidzianych we wzorze umowy i art. 144 pzp. 
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6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 
6.1. Obowiązująca na przedmiot zamówienia stawka podatku VAT wynosi - 23 %. Jeżeli 

Wykonawca zastosuje stawkę odmienną, zobowiązany jest wskazać podstawę do jej przyjęcia 
(przepisy prawa lub posiadane indywidualne interpretacje). 

7. W Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać: 
• cenę ofertową netto wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku; 
• wartość i stawkę podatku VAT w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku; 
• cenę ofertową brutto w złotych polskich stanowiącą sumę ceny ofertowej netto i wartości 

podatku VAT. 
8. Zaokrąglenia ceny w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 

trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w 
górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie 
ulega zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się. 

9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 

l O. Zgodnie z art. 91 ust 3a pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca 
składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

11. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny, jeżeli oferta 
będzie zawierała rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 90 
pzp. 

12. W ramach ustalonej ceny Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa 
autorskie majątkowe do ewentualnie wykonanych opracowań i dokumentacji powykonawczej. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im 
odpowiednią wagę punktową: 

1.1. Cena (C) - 50% 
1.2. Jakość usługi (Q) - 40% 
1.3. Dofinansowanie "PFRON" (P) - 10% 

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 
ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = I pkt. 

2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: 
W=C+Q+P 

gdzie: 
C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena; 
Q - oznacza wartość punktową w kryterium jakość usługi; 
P- oznacza wartość punktową w kryterium dofinansowanie "PFRON" 
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Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi I 00 pkt. 
3. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów: 

3.1. Wartość punktowa C, w kryterium Cena, wyliczana będzie według wzoru: 
C =Cmin/Cn x 50 

gdzie: 
Cmin- [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert; 
Cn- [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty. 
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Cena 

wynosi 
50 pkt. 

3.2. Jakość usługi (Q), oznacza zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora 
sprawdzającego jakość wykonywanej usługi, zgodnie z zapisami w pkt 8.11 - 8.14 
Załącznika nr 8 do SIWZ. 

Wartość punktowa Q, w kryterium Jakość usługi, przyznawana będzie następująco: 
oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę "koordynatora", która dwa razy w 
tygodniu będzie wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość 
wykonywanej usługi otrzyma - 40 pkt, 

oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę "koordynatora", która jeden raz w 
tygodniu będzie wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość 
wykonywanej usługi otrzyma - 20 pkt, 

oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę "koordynatora", która jeden raz na 
dwa tygodnie będzie wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość 
wykonywanej usługi otrzyma - I O pkt, 

oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę "koordynatora", która jeden raz na 
trzy tygodnie będzie wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość 
wykonywanej usługi otrzyma - O pkt. 

Otrzymanie O pkt nie spowoduje odrzucenia oferty. Brak oświadczenia na druku oferty - lub 
zaznaczone sprzeczne opcje oznaczać będzie przyznanie O pkt w ramach tego kryterium. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Jakość usługi 
wynosi 40 pkt. 

3.3. Dofinansowanie „PFRON" (P) oznacza sytuację w której Wykonawca posiada status 
pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej (w myśl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz 1172 ze zm.) oraz zakup usługi od tego 
Wykonawcy w okresie obowi<}zywania umowy będzie skutkował u Zamawiającego 
obniżeniem wpłaty na fundusz PFRON o którym mowa w art. 22 tej ustawy. 

Wartość punktowa P, w kryterium dofinansowanie "PFRON" przyznawana będzie następująco: 

► Wykonawca od którego zakup usługi skutkuje uprawnieniem w okresie obowiązywania umowy 
do obniżenia u Zamawiającego wpłaty na fundusz PFRON - otrzymuje 1 O pkt. 

► Wykonawca od którego zakup usługi nie 'skutkuje w okresie obowiązywania umowy 
uprawnieniem do obniżenia u Zamawiającego wpłaty na fundusz PFRON - otrzymuje O pkt. 
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Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium dofinansowanie 
"PFRON" wynosi 1 O pkt. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej 
ocenie punktowej. 

5. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania. 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam punktowy bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
niższą ceną. 

7. Wartość C będzie wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że 
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w 
górę o I. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie 
ulega zmianie. 

XIV. ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, 
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wybór najkorzystniej oferty 
l. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

• odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
• spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, 
• uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert określone 

w SJWZ. 
2. Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
c. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 pzp, braku równoważności lub 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

d. unieważnieniu postępowania, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt a i dna stronie internetowej. 

Zamawiający może nie ujawniać tych informacji, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z 
ważnym interesem publicznym. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. · 

Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy 
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3. 
XVI. 

1. 

2. 
XVII. 

I. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powmny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów 
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 pzp), przed 
podpisaniem umowy Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich 
współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

7. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony 
w art. 94 pzp. 

8. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 
9. Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
1 O. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem 

opłacenia składki, gdy warunkiem obowiązywania ubezpieczenia jest opłacenie składki oraz 
dowody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w 
wzorze umowy której projekt znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

Unieważnienie postępowania 
11. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zajdą przesłanki 

wymienione w art. 93 pzp. 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
I. Wykonawca jest zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę nie niższą niż I 00 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia aktualnej ogólnej 
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną 
działalnością obejmującą okres od dnia zawarcia umowy oraz na każde żądanie 
Zamawiającego. 
Pozostałe warunki określone w wzorcu umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ. 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY - WZÓR UMOWY / ZMIANA 
UMOWY 
Jako odrębny Załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy który określa 
warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Zmiany umowy określono w Załączniku nr 7. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
(art. I 79-198g) pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 
5 pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 
► odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
► skarga do sądu. 

Str.18z21 



4. Odwołanie 
4.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie pzp. 

4.2. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 

► określenia warunków udziału w postępowaniu; 
► wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; • odrzucenia oferty 

odwołującego; 
► 
► 

opisu przedmiotu zamówienia; 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 pzp, w formie 
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 28 elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Skarga do sądu: 
• na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu 
• skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi 

• sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie l miesiąca od dnia 
wpłynięcia skargi do sądu 

• od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje 
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM 
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), zwane w 

niniejszym SIWZ jako „RODO", Zamawiający informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

Adres do korespondencji i siedziba biura: ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - O 11 Siechnice, 
tel. 71 889 00 23 email:biuro@sisk-siechnice.pl 

(nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego); 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w: 

Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą: 57-100 Strzelin, ulica Rycerska 2/24, 
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754921, NIP 9141569416, 
REGON: 381663142 
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(nazwa zamawiającego) 

jest Pani/Pani: 

Tomasz Radziszewski tel. 509 202 997, e-rnail: iod@sisk-siechnice.pl 
(imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon); 
Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki 
Komunalnej sp. z o.o." _ (SISK.Z.3 .2020) _ 
(dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) 

prowadzonym w trybie: 

przetargu_ nieograniczonego _ 
(tryb postępowania) 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowien umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawq Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

c) na podstawie art. I 8 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby .fizycznej lub prawnej, lub z uwagi nq ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa człankowskiego. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO. 

XIX. Załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
Załącznik nr 1 Formularz oferty 
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy 
Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależnosci luh hraku przynaleźnosci do tej samej grupy 

kapitałowej 
Załącznik nr 5 Uykaz prac 
Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące atestów 
Załącznik 6A Oświadczenie o upoważnieniu do udzielania ulg we wpłatach do PFRON 
Załącznik 7 Wzór umowy 
Załącznik 8 Szczegółowy zakres przedmiotowo-rzeczowy 

ZATWIERDZAM 

....... ~~ 

Siechnicka Inwestycynja Spółka Komunalna 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice 

tel. 71 889 00 23 
KRS: 0~00444573 Rejestr Przedsiębiorców 
Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej 

we Wrocławiu Wydział IX 
NIP 8961532506 Regon 022033761 
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Załącznik l SIWZ SISK.3.2020 

DANE WYKONAWCY: 

I. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów 

i podpisująca ofertę: . 

2. Wykonawca/Wykonawcy: .. 

3. Adres: . 

4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z 

Zamawiającym: .. 

5. Dane teleadresowe na które należy przekazywać 

korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

e-rnail faks telefon . 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

OFERTA* 

Do 

Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. 

ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55-01 l Siechnice 

Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ (w tym informacjami i zmianami), w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego, składam/y ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego pod nazwą: 

,,Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o." 
SISK.3.2020 

Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zobowiązuję/emy się zrealizować w zakresie ustalonym w SIWZ i wyjaśnieniami treści 
SJWZ, w sposób wskazany w umowie na niżej wymienionych warunkach: 

A. Dla kryterium „CENA" 
Cena brutto zł 

tj.: cena bez V AT zł 

+VAT % tj zł 
(przenieść z kalkulacji cenowej poniżej) 

B. dla kryterium „JAKOŚĆ USŁUGI" przeprowadzanie kontroli przez koordynatora Wykonawcy: 

I. dwa razy w tygodniu E] 

2. jeden raz w tygodniu EJ 
3. jeden raz na dwa tygodnie O 
4. jeden raz na trzy tygodnie O 

* zaznaczyć właściwe 

C. dla kryterium dofinansowanie „PFRON" 

TAK zakup usług Wykonawcy uprawnia uu ulgi O 
NIE zakup usług Wykonawcy nie uprawnia do ulgi O 



Kalkulacja cenowa 

Stawka 
Wartość podatku 

Wynagrodzenie VAT Wynagrodzenie 
Lp. Nazwa usługi podatku miesięczne brutto kol. 

Miesięczne netto kol.(2) x kol.(3) (2) + kol.( 4) (złotych) VAT(%) (złotych) 

(I) (2) (3) (4) (5) 

I Sprzątanie pomieszczeń 

2 

Cena netto (suma wartości z kol.(2)x 12 miesięcy .................... zł 

Cena brutto (suma wartości brutto z kol.(5) x I 2 miesięcy .................... zł 

słownie złotych brutto . 

Dodatkowo informujemy, że: cena usługi sprzątania l m2 powierzchni użytkowej (za każdy miesiąc) wynosi: 

cena (brutto) zł 

cena bez V AT zł 

+ V AT % tj zł 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

1. Oświadczenia dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami podatku od 
towarów i usług** 

Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług 

lub 

Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: . 

oraz wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: zł. 

**Niepotrzebne skreślić. 

2. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie. 

3. Oświadczam/y, że informacje zamieszczone na następujących stronach: nie mogą być udostępniane** 

** W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o których mowa w ustawie. 

4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia**: 

a) . 
b) ········· . 

część zadania lub część zadania i nazwa podwykonawcy* 

**UWAGA: Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, który udziela wiedzy, doświadczenia lub personelu, Wykonawca musi podać 
nazwę podwykonawcy. 
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6. Oświadczam/y, że wadium zostało wniesrone w formie . 
w kwocie .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... złotych i winno zostać zwrócone na następujący rachunek bankowy 
......................................................................................................... jeżeli zostało wniesione w pieniądzu. 

7. Oświadczam/y, że jestem/śmy mikro /małym /średn im* przedsiębiorstwem: 

* niepotrzebne skreślić 

** Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż JO osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR/ Male przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób 
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR/ Średnie przedsiębiorstwa: - 
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób 
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

8. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

9. Oświadczam/y, że skierujemy do realizacji umowy osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

1 O. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, w przypadku uznania mojej/naszej 
oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego. 

11. Informujemy, że przyjęliśmy do wiadomości, jeżeli oferta będzie sprzeczna z ustawą lub SIWZ oraz będzie stanowić czyn 
nieuczciwej konkurencji powoduje to odrzucenie oferty. 

12. Załącznikami do oferty są: 

I) 

2) 

3) 

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

** Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów oferty wymaganych przez 
Zamawiającego. 



Załącznik 2 SIWZ SISK.3.2020 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE* 

(składane wraz z ofertą) 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku 

Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o." prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. 

z o.o., oświadczam, co następuje: 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONA WCY 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. I pkt 12 - 22 ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp. 

3) Dostępności dokumentów (np.: KRS, CEiDG) w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnym 

i w bezpłatnej bazie danych: . 

4) Dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego w którym były złożone 

przedmiotowe oświadczenia i dokumenty, które na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu są aktualne. 

(podpis) 

5) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art . 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: . 

(podpis) 

6) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

(podpis) 
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2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**: 

1) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 

w SlWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

a) ··············· ·················· ······ , 

b) ·················· ·········· ········· ······ , 

w następującym zakresie: 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

(podpis) 

2) Oświadczam, że następujący/e podmiotły, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: . 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRSICEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) Dostępności dokumentów (np.: KRS, CEiDG) w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnym 

i w bezpłatnej bazie danych . 

4) Dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego (przez Gminę Siechnice) 

w którym były złożone przedmiotowe oświadczenia i dokumenty, które na dzień składania ofert w przedmiotowym 

postępowaniu są aktualne . 

(podpis) 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONA WCA**: 

I) Oświadczam, że następujący/e podmiotły, będący/e podwykonawcą/ami: 

a) 

b) 
···········································································································, 
···········································································································, 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRSICEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2) Dostępności dokumentów (np.: KRS, CEiDG) w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnym 

i w bezpłatnej bazie danych . 



3) Dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego w którym były złożone 

przedmiotowe oświadczenia i dokumenty, które na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu są aktualne. 

(podpis) 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

(podpis) 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy własnoręcznymi podpisami'? świadom 

I świadom W> odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego. 

* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów oświadczenia 

wymaganych przez Zamawiającego. 

(**) niepotrzebna skreślić 

Uwaga: 

I) Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i składają oddzielnie 

wszyscy członkowie. 
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Załącznik 3 SIWZ SISK.3.2020 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

*OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNlENIA ZASOBÓW 

WYKONAWCA: UDOSTĘPNIAJĄCY: 

(Nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko) 

adres zam. - w przypadku osoby fizycznej) 

(Nazwa, firma adres lub imię i nazwisko, 

adres _zam. - w przypadku osoby fizycznej) 

Niniejszym oświadczam, iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy zamówienia niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu niżej wymienionego zamówienia, którego przedmiotem jest: 

Potencjał .. 

I) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów . 

2) sposobu wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia .. 

3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia . 

4) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z udostępniającym zasoby . 

5) czy podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będzie 

realizował roboty budowlane lub usługi lub dostawy, których wskazane zdolności dotyczą 

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
udostępniającego potencjał oraz pieczątka/pieczątki) 

* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów oświadczenia wymaganych 
przez Zamawiającego. 



Załącznik 4 SIWZ SISK.3.2020 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE* 

PRZYNALEŻNOŚCI LUB O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(oświadczenie składane po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert) 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony pn: "Usługa 
utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o." 

I. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

2. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać/ 
przesiać Zamawiającemu): 

a) ·································· , 

b) , 

c) , 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu 

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów oświadczenia wymaganych 
przez Zamawiającego. 

Uwaga! Należy wypełnić pkt I albo pkt 2 
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Załącznik 5 SIWZ SISK.3.2020 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

WYKAZ PRAC 

(składane na wezwanie) 

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku 

Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. 

Powierzchnia 
Odbiorca Zamawiający Przedmiot opis sprzątanych pomieszczeń Termin Termin 

usługi wewnętrznych (m2) rozpoczęcia zakończenia 
nazwa i adres realizacji realizacji 

l. 2. 3. 4. 5. 

Należy załączyć dowody potwierdzające, że wyżej wymieniona usługa została wykonana należycie. 

Do niniejszego wykazu na wezwanie należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane 
należycie. 

Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 
te prace w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane zgodnie należycie oraz dołączyć 
do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do współpracy. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia winno być złożone w oryginale. 

(podpis osoby/osób uprawnionych. do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów oświadczenia wymaganych 
przez Zamawiającego. 



Załącznik 6 SIWZ SISK.3.2020 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ATESTÓW 

(składane na wezwanie) 

Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem przedmiotu zadania pn.: ,,Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku 
Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o." i zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji zadania materiały 
i sprzęt będą posiadały właściwości użytkowe wymagane przy tego typu sprzęcie, a także będą posiadały ważne atesty, aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania, które na każde żądanie Zamawiającego zostaną niezwłocznie 
dostarczone. 

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów oświadczenia wymaganych 
przez Zamawiającego. 
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Załącznik 6A SIWZ SISK.3.2020 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE O UPOWAŻNIENIU DO UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH DO PFRON 

(składane na wezwanie) 

Na podstawie posiadania statusu Zakładu Pracy Chronionej jak również Zakłady spełniające przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1172 ze zm.) jestem uprawniony do wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

(podpis osoby/osób 
oświadczeń woli 
pieczątka/pieczątki) 

uprawnionych do składania 
w imieniu Wykonawcy oraz 

* Jest to przykładowy druk, Zamawiający dopuszcza jego modyfikację przy zachowaniu elementów oświadczenia wymaganych 
przez Zamawiającego. 
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Załącznik 7 SIWZ SISK.3.2020 

Wzór umowy 

Umowa nr . 

w dniu w Siechnicach, pomiędzy: 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, przy 
ul. Jana Pawła li 12, 55-011 Siechnice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, 
NIP 8961532506 zwaną w treści „Zamawiającym" lub „Stroną", reprezentowaną przez: 

Sylwestra Sasa Prezesa Zarządu, 

a 

. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . przy ul. , w miejscowości 

............................................................... ,NIP , zwana w treści „Wykonawcą" lub 
,,Stroną", reprezentowaną przez: . 

§ I 

Umowa zostaje zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843) w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego - 
postępowanie nr . 

na wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości pomieszczeń w budynku biurowym, przy ulicy Jana Pawła II nr 12 w 
Siechnicach należącym do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Siechnicach na warunkach opisanych w niniejszej Umowie. 

§2 

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, profesjonalny sprzęt oraz zatrudnia pracowników niezbędnych do 
realizacji usługi objętej niniejszą Umową. 

§3 

I. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń 
w budynku biurowym Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, położonego 
w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawła li nr 12 (Obiekt). 

2. Szczegółowy zakres przedmiotowo - rzeczowy niniejszej Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy oraz Oferta Wykonawcy 
- stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy, które stanowią jej integralną część. 

§4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

I. Starannego i terminowego realizowania obowiązków określonych w niniejszej Umowie. 
2. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, sanitarno 

epidemiologicznych oraz innych związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 
3. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy. 
4. Własnym kosztem i staraniem zabezpieczenia i ubezpieczenia mienia stanowiącego jego własność oraz mienia, za które 

odpowiada wobec osób trzecich. 
5. Dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej do dnia, od którego obowiązuje umowa, listy osób upoważnionych do przebywania 

w Obiekcie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. W przypadku zmian w trakcie obowiązywania Umowy lista 
osób upoważnionych do przebywania w obiekcie, będzie aktualizowana na bieżąco. 

6. Zapewnienia swoim pracownikom, na czas wykonywania zadań u Zamawiającego, odzieży ochronnej wraz z emblematami 
identyfikacyjnymi. 

7. Ponoszenia kar i sankcji nakładanych przez zewnętrzne jednostki kontrolujące, a wynikające z nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy i nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

8. Sporządzenia listy środków chemicznych wysokiej jakości, odpowiadających Polskim Normom oraz Normom Unii 
Europejskiej a także dopuszczonych do stosowania w Polsce w działach użyteczności publicznej, które będą używane do 
utrzymania czystości w Obiekcie i przedłożenia wyżej wymienionej listy Zamawiającemu. W przypadku zmian w trakcie 

Strona 12 z 22 



obowiązywania Umowy, lista środków chemicznych będzie aktualizowana na bieżąco. 
9. Złożenia na portierni Obiektu w terminie do 7 dni od dnia obowiązywania Umowy zeszytu do korespondencji (z 

ponumerowanymi stronami), służącego do dokonywania przez Zamawiającego wpisów na temat jakości wykonywania 
przedmiotu Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy w poniedziałki, środy i piątki powinien potwierdzać, przez złożenie pod 
notatką Zamawiającego imiennego podpisu wraz z datą, odebranie informacji zawartych w zeszycie i stosownie do wpisu 
zareagować. 

I O. Zapewnienia przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokości warunków uwzględniających obowiązujące w tym zakresie 
przepisy. 

I I. Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot umowy nie były karane i nie toczy się przeciwko nim 
postępowanie karne. 

12. Posiadania w okresie trwania niniejszej Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (delikt+ kontrakt) z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia (OC) na kwotę nie 
mniejszą niż I 00 000,00 (sto tysięcy) złotych. 

§5 

I. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście określa Załącznik nr I do Umowy tj. lp. I, 3.1 - 3.15, 3.17- 
3.19, 4. l-4. I O; 7-9; 12 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. I 040 ze 
zm.) 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym 
niż 7 dni, złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu warunku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 
poświadczone za zgodność z oryginałem, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, kopie umów o pracę osób realizujących 
przedmiot umowy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wyżej wymienionych dokumentów będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę oraz stanowi 
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania 
prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących usługi oraz za ich 
bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

5. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: . 
6. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części zamówienia. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jakby to były działania, względnie uchybienia jego 
własne. 

8. Na usługi wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

osobie trzeciej. 
I O. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osób trzecich. 
11. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 

§6 

I. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z cenami zawartymi w Ofercie Wykonawcy - 
Załącznik nr 2. 

2. Strony ustalają wartość Umowy na kwotę w wysokości zł brutto (słownie: ). 

3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za sprzątanie pomieszczeń wraz z podatkiem V AT wynosi zł (słownie: 
............................ ) kwota netto wynosi zł (słownie: )podatek VAT w wysokości 23 % wynosi 
.............. zł (słownie: ). 

4. Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy, pociągająca za sobą zmianę wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w§ 6 ust. 1-3, nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. 

§7 

I. Należność za wykonaną usługę płatna będzie za każdy miesiąc z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę 
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do siedziby Zamawiającego poprawnie sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury. 
2. Należność uregulowana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
3. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§8 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się w pomieszczeniach terenie, w których 
realizowana ma być usługa objęta niniejszą Umową. 

§9 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, 
o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego i układowego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację 
Umowy, o zmianie adresu siedziby firmy w okresie obowiązywania Umowy oraz nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających, 
pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną, korespondencji kierowanej na ostatni adres 
podany przez Wykonawcę. 

§ 10 

I. Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, ale nie wcześniej 
niż od dnia I kwietnia 2020 r. 

2. Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku wystąpienia następujących 
okoliczności: 
a) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego lub 
uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający dodatkowo ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
publicznych. 

§ 11 

I. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
a. za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, karę umowną w wysokości 10 % wartości Umowy brutto opisanej w § 6 ust. 2 
Umowy; 

b. za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu prac do wykonania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 
określonych w Załączniku nr I do Umowy lub za każde uchybienie w należytym wykonaniu Umowy, stwierdzone na 
podstawie przeprowadzonej kontroli w obecności przedstawiciela Wykonawcy, karę umowną w wysokości 2 % 
wartości Umowy brutto, określonej w § 6 ust. 2 Umowy. Zamawiający o swoich zastrzeżeniach poinformuje 
telefonicznie Wykonawcę, który jest zobowiązany do oddelegowania swojego przedstawiciela w terminie 3 godzin. 
Brak przedstawiciela Wykonawcy w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do sporządzenia jednostronnego 
protokołu kontroli czystości i naliczenia na tej podstawie kary umownej; 

c. w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, 
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę przy pomocy której Wykonawca świadczy 
usługę, co do której Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu zatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę; 

d. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za opóźnienie w przekazywaniu dokumentów, 
o którym mowa w § 5 ust. 3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2% jednomiesięcznego 
wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na 
przekazanie; 

e. w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania usługi z dniem rozpoczęcia obowiązywania Umowy 
oraz nie przedstawi wykazu pracowników i listy środków chemicznych określonych w § 4 ust. 5 i 8, zapłaci 
Zamawiającemu karę urńowną w wysokości I O% jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto· za każdy dzień opóźnienia 
oraz zostanie obniżone odpowiednio wynagrodzenie za każdy dzień nie wykonywania usługi. 

f. Jeżeli Wykonawca utraci upoważnienie do udzielenia ulg we wpłatach do PFRON (Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 
3.500 złotych za każdy miesiąc do końca umowy, za który Wykonawca utracił upoważnienie. 

2. W sytuacji, gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody, Zamawiający może dochodzić 
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odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
3. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
4. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do wykonywania usługi, termin zapłaty kary umownej wynosi 21 dni od daty 

otrzymania noty obciążeniowej z naliczoną karą. Wpłaty należy dokonać na konto Zamawiającego wskazane w nocie 
obciążeniowej. 

5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty 
odsetek ustawowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich nieprawidłowości w terminie 2 dni od daty ich stwierdzenia 
dokonanego na podstawie przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli. 

§ 12 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskał w związku z zawarciem i 
realizacją niniejszej Umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w czasie 
trwania niniejszej Umowy jak i po jej rozwiązaniu. 

§ 13 

I. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 ust, I - 3 Umowy będzie pomniejszane o wartość 
usług niewykonywanych przez Wykonawcę również z przyczyn niezależnych od Stron umowy lub leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 
a. wyłączenia poszczególnych pomieszczeń objętych przedmiotem Umowy, na okres wykonywania prac remontowo - 

budowlanych, 
b. zamknięcia pomieszczeń z innych przyczyn. 

2. Wówczas zmianie ulegnie wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy o wartość usługi wykonywanej w 
wyłączonych ze sprzątania pomieszczeń, skalkulowaną na podstawie ceny sprzątania I m2 powierzchni, wskazanej w 
złożonej ofercie przez Wykonawcę. 

3. O powyższym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie najpóźniej w terminie do 7 dni, licząc od dnia 
zaistnienia sytuacji uzasadniającej obniżenie wynagrodzenia. 

§ 14 

I. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach: 
a. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 

I O. I 0.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
b. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
c. w przypadku zmiany stawki podatku V AT od towarów i usług- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 
2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. I lit. a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości 

wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty 
wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. I lit. b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości 
wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. I lit. b) na kalkulację 
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. I lit. b). 

4. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek 
o zmianę Umowy. W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiający wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

5. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy, zmiana wysokości 
wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 
publicznych art. 142 ust. 5 pkt I, 2, 3. 



6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy 
pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niezmienne pozostaną ceny jednostkowe netto wskazane 
w załączniku nr 2 do umowy. Zmiana wynagrodzenia brutto dotyczyć będzie wszystkich faktur wystawionych od dnia 
wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku V AT od towarów i usług. 

§ 15 

1. Zamawiający wskazuje osobę do kontaktu: 
............................. tel. , e-mail . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tel. , e-rnail . 

2. Wykonawca wskazuje osobę do kontaktu: 

............................. tel. , e-mail . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tel. , e-rnail . 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy i każdorazowo wymaga zawiadomienia pisemnego 
drugiej Strony z potwierdzeniem doręczenia. 

§ 16 

I. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy i wszelkich stosunków z niej wynikających będzie prawo polskie. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, a także jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
4. Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

a) Załącznik nr I - Szczegółowy zakres przedmiotowo - rzeczowy Umowy; 
b) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 
c) Załącznik nr 3 - SIWZ. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik 8 SIWZ SISK.3.2020 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTOWO - RZECZOWY 

1. Zakres zamówienia obejmuje prace sprzątania codziennego. 
Wykaz pomieszczeń w raz z podziałem na poszczególne grupy kategorii standardu wykończenia wyposażenia oraz 
dostępności przedstawiono w Tabeli nr 1. 

2. Łączna powierzchnia sprzątania z podziałem na poszczególne kategorie obejmuje. 
Zestawienie sumaryczne powierzchni z podziałem na kategorie przedstawiono w tabeli poniżej. 

Lp. KATEGORIA OZNACZENIE POWIERZCHNIA 

1 NORMALNY A 791,20 

2 POD OBECNOŚĆ B 128,60 

3 VIP C 153,10 

4 NA WNIOSEK D 246,70 

5 TOALETA E 104,58 

6 SOCIAL F 63,30 

7 KOMUNIKACJA G 808,70 

8 SALA H 196,60 KONFERENCYJNA 
9 TARAS I 217,40 

10 INNE B/C 46,80 

11 INNE A/C 106,30 

12 SUMA CAŁKOWlT A 2710,18 

2.1. Kategoria „A, B, C" 
Pomieszczenia biurowe wyposażone: 

• meble biurowe: biurka szafy, regały, krzesła, stoliki, tablice korkowe, kosz na odpady biurowe „suche", 
• sprzęt elektroniczny: komputer, niszczarka, drukarka, telefon, radio, lampka, 
• dekoracyjne elementy: kwiatki, wazony, figurki, obrazy, 

Pomieszczenia biurowe wykończone: 
• wykończenie: podłoga wykładzina, 
• ściany tynk, 
• sufit modułowy podwieszany, 
• żaluzje poziome z lamelem aluminiowym,* 

*Wyjątek stanowią pomieszczenia kategorii „C i H" posiadające na wyposażeniu żaluzje pionowe materiałowe, 

2.2. Kategoria „O" 
Pomieszczenia magazynowe, techniczne, archiwalne wykończone w standardzie: 

• podłoga w glazurze, 
• ściany tynk, 
• sufit modułowy podwieszany, 

Pomieszczenia magazynowe, techniczne, archiwalne wykończone w standardzie: 
• wykończenie: podłoga wykładzina lub glazura, 
• wyposażenie: regały, szafy, inne elementy, 

2.3. Kategoria „E" 
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Pomieszczenia WC wykończone: 
• podłoga w glazurze, 
• ściany do wysokości 2 m w glazurze, powyżej tynk, 
• sufit modułowy podwieszany, 

Pomieszczenia WC wyposażone w standardzie: 
• dozownik na mydło w płynie, 
• podajnik ręczników papierowych typu „Z", 
• podajnik papieru toaletowego, 
• umywalka, 
• miska ustępowa, 
• pisuar, 
• przewijak dla niemowląt, 
• lustro, 
• kosz na odpady zmieszane, 

Pomieszczenia WC mogą różnić się układem oraz wyposażeniem, przedstawione powyżej zestawienie elementów jest 
maksymalnym, jednakże poszczególne pomieszczenia mogą zawierać nie wszystkie elementy wyposażenia. 

Wyjątek stanowi pomieszczenie WC na 5 pietrze posiadające dodatkowo kabinę prysznicową. 

UWAGA! 
Pomieszczenia oznaczone symbolem „T" w wykazie pomieszczeń, wykończone są w standardzie toalet 
wandaloodpornych z wyposażeniem ze stali nierdzewnej oraz elementów wyposażenia, jak i wykończenia ścian, 
podług i sufitów. 

2.4. Kategoria „F" 
Pomieszczenia SOCIAL wykończone w standardzie: 

• podłoga w glazurze, 
• ściany tynk, 
• sufit modułowy podwieszany, 
• żaluzje poziome z lamelem aluminiowym, 

Pomieszczenia SOCIAL wyposażone w standardzie: 
• zlewozmywak, 
• umywalka, 
• podgrzewacz wody, 
• zmywarka zabudowana, 
• lodówka zabudowana, 
• szafki kuchenne, 
• kosze do segregacji na odpady, 
• stół wraz z krzesłami, 

Pomieszczenia SOCIALNE mogą różnić się układem oraz wyposażeniem, przedstawione powyżej zestawienie 
elementów jest maksymalnym, jednakże poszczególne pomieszczenia mogą zawierać nie wszystkie elementy 
wyposażenia. 

2.5. Kategoria „G" 
Pomieszczenia KOMUNIKACJA wykończone w standardzie: 

• podłoga w glazurze, 
• ściany tynk, 
• sufit modułowy podwieszany, 

Pomieszczenia SOCIAL wyposażone w standardzie: 
• urządzenia wielofunkcyjne drukarki, 
• niszczarki, 
• stoliki i krzesełka, 

2.6. Kategoria „H" 
Pomieszczenia SALA KONFERENCYJNA wykończone w standardzie: 
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• podłoga panel drewniany, 
• ściany tynk/ tapeta, 
• sufit modułowy podwieszany, 

Pomieszczenia SALA KONFERENCYJNA wyposażone w standardzie: 
• stoły konferencyjne w liczbie około 15 szt., 
• krzesła w liczbie około I 00 szt., 
• wieszak na odzież wierzchnia, 
• tablice/ rolapy informacyjne, 
• żaluzje pionowe materiałowe, 

2. 7. Kategoria „I" 
Pomieszczenia TARAS wykończone w standardzie: 

• Podłoże z płyty betonowej, 

3. Liczba osób pracujących na obiekcie 
Liczba osób użytkujących obiekt i korzystających z pomieszczeń biurowych nie przekracza 150 pracowników. Dodatkowo 
należy uwzględnić interesantów korzystających z pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. 

4. Ogół wykonywanych prac porządkowych obejmować będzie następujący zakres czynności: 
Zakres czynności do wykonania wraz z częstotliwością ich wykonywania przedstawiono w Tabeli nr 2. 

5. Dodatkowe informacje o wyposażeniu i ilościach wyposażenia poszczególnych pomieszczeń. 

• pomieszczenia biurowe wyposażone w biurka, szafy, regały łącznie około 300 szt., 
• drzwi i futryny w liczbie 122 szt. w tym 83 szt. przeszklone z nadszybiem, 
• okien o łącznej liczbie 83 szt. (część otwieranych, część wystawowych witryn), 
• ścianki przeszklone w ciągach komunikacyjnych w liczbie 16 szt., 
• przegrody szklane z drzwiami oddzielające klatkę schodową od poszczególnych pięter i dzielące piętra 

17 przegród I ścianek łącznie ok. 170 m2, 

• kosze na śmieci w biurach w liczbie 45 szt. każdy o pojemności 20 litrów, na odpady suche - biurowe, 
• kosze na śmieci na ciągach komunikacyjnych w liczbie I O sztuk o pojemności 20 litrów, na odpady zmieszane, 
• kosze na śmieci w pom. Socjalnych w liczbie 20 szt. kosze do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie 

z obowiązującym systemem selektywnego zbierania uwzględniającego następujące frakcje odpadów: 
a) odpady zmieszane komunalne, 
b) odpady biodegradowalne, 
c) odpady suche - tworzywa sztuczne, metale, 
d) odpady szklane, 

• elementy instalacji ogrzewania w postaci grzejnika w liczbie około 50 szt., 
• gabloty ogłoszeniowe w liczbie I O szt., 
• kabina windy wykonana ze stali szczotkowanej z 7 sztukami drzwi przesuwnych na każdej z kondygnacji, 
• pomieszczenia WC wyposażone w standardowe elementy armatury typu: 

► dozownik na mydło w płynie, 
► podajnik ręczników papierowych typu „Z", 
► podajnik papieru toaletowego, 

Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z typem i modelem zainstalowanego wyposażenia pomieszczeń WC, przed 
złożeniem oferty, a produkty eksploatacyjne są dostosowane do urządzeń. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany wyposażenia pomieszczeń WC na inny zaproponowany przez 
Wykonawce przedstawiony w ofercie lub w późniejszym czasie (po analizie zapotrzebowania materiałów), 
pozwalający na zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych (papieru, ręczników, mydła). Wszelkie koszty 
powstałe przy wymianie wyposażenia, takie jak zakup i montaż, w całości finansowo obciążają Wykonawcę. 

Wymiana elementów wyposażenia ma na celu zmniejszenie kosztów i zużycia materiałów eksploatacyjnych, 
a tym samym obniżenie kosztów bezpośrednich Wykonawcy. Jednakże nie spowoduje to zmiany w rozliczeniu 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawca. Zamontowane elementy Wykonawca po zakończeniu świadczenia 
usługi będzie miał prawo zdemontować i zabrać lub za akceptacją Zamawiającego odsprzedać. Wszelkie 
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czynności i ustalenia dotyczące wymiany elementów musza zostać dokonane na podstawie pisemnego 
porozumienia z wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym co do terminu i warunków wykonania niezbędnych 
prac jak i późniejszego rozliczenia. 

UWAGA 

W okresie około świątecznym na wyposażenie obiektu ustawiane są dodatkowe ozdoby świąteczne w postaci: 
• choinka żywa w liczbie 4 sztuk, 
• kwiaty ozdobne w pomieszczeniach „VIP i Kancelarii" w liczbie około 50 sztuk, 
• stroiki świąteczne w I iczbie około I O sztuk, 

6. Wykonawca dodatkowo jest zobowiązany do realizacji: 
6.1. zamykania, po zakończeniu sprzątania, okien i drzwi w sprzątanych pomieszczeniach, 
6.2. wyłączania świateł oraz zakręcania punktów czerpania wody, 
6.3. zgłaszania Zamawiającemu zauważonych faktów i zdarzeń: 

a) zagubienie kluczy do pomieszczeń, 
b) zauważenie niedopałków papierosów, opakowań po produktach alkoholowych w koszach na śmieci, 
c) pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, także klimatyzatorów, 
d) awarie elektryczne i wszelkie oznaki nieszczelności urządzeń c.o. i woJ.-kan., 

6.4. każdorazowo odnotowania wykonania kontroli czystości / sprzątnięcia w pomieszczeniach kategorii E, na 
kartach/tabliczkach umieszczonych w każdym z pomieszczeń na drzwiach wejściowych. 

7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach w celu zapoznania się z warunkami 
wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
W przypadku nie dokonania wizji lokalnej mimo wyraźnej sugestii Zamawiającego wszelkie roszczenia Wykonawców 
uzasadniane nieznajomością obszaru realizacji usługi lub błędną interpretacją zakresu usługi nie będą uznawane. 

8. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: 
8.1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) wykonywania czynności sprzątania terminowo i z należytą starannością, przy użyciu zakupionych przez siebie 
urządzeń i sprzętu czyszczącego odpowiedniego do danego rodzaju powierzchni, 

b) kupowania i dostarczania na własny koszt, do miejsc wykonywania umowy środków myjących, czyszczących 
i higienicznych, 

c) stosowania materiałów i środków wysokiej jakości, w szczególności: 
mydło w płynie antybakteryjne dobrej jakości i miłym zapachu, 
ręczniki papierowe białe co najmniej dwuwarstwowe miękkie, 
papier toaletowy biały (celulozowy) co najmniej dwuwarstwowy miękki, 
zapachy do toalet (odświeżacze powietrza) o miłym i trwałym zapachu, 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że wszelkie używane materiały i środki spełniają obowiązujące normy oraz 
mają niezbędne certyfikaty, w tym atest PZH, oraz są odpowiednie do danego rodzaju powierzchni, Wykonawca ma 
obowiązek udostępnić w/w certyfikaty i atesty na każde żądanie Zamawiającego. 

d) sprzątania pomieszczeń zgodnie z przekazanymi instrukcjami, 
e) zapewnienia przy wykonywaniu usług bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także zachowanie 

wymogów ppoż., 
t) niestwarzania zagrożenia dla osób trzecich w trakcie i w wyniku wykonywania usługi, 
g) w trakcie i po codziennym wykonaniu usługi, należytego zabezpieczenia sprzątanych pomieszczeń przed 

dostępem osób nieuprawnionych, 
h) przekazania i uaktualniania na bieżąco (w przypadkach zmiany lub zastępstwa personelu) imiennego wykazu 

osób, które będą świadczyły prace porządkowe na terenie budynku. 

8.2. W celu zapewnienia stałej obsługi utrzymania czystości na terenie obiektu, we wszystkie dni powszednie w godzinach 
od 7:00 do 15:00 (środa do 17:00) ,,godziny pracy urzędu", dyżur ma pełnić co najmniej jeden pracownik wyznaczony 
przez Wykonawcę, którego zadaniem będzie wykonanie prac porządkowych zgodnie z wykazem czynności 
i zlecanych przez Zamawiającego. 

Wyjątek stanowi pierwszy dzień tygodnia (poniedziałek) i pierwszy dzień po przerwie świątecznej, w którym to 

Strona 20 z 22 



pracownik wyznaczony przez Wykonawcę rozpoczyna pracę od godziny 6:30. 

8.3. Wykonawca czynności określone w zakresie przedmiotowej usługi będzie wykonywał w pomieszczeniach zgodnie 
z poniższym wykazem: 

a) pomieszczenia z kategorii A, C, E, F, G, H, po godzinach urzędowania, tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek 
i piątek po godzinie 15:30, w środę po godzinie 17:30, a nie później niż do godziny 19:50. 

b) pomieszczenia z kategorii B w obecności użytkownika danego pomieszczenia lub w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym; 

c) pomieszczenia z kategorii C w obecności pracownika portierni reprezentującego Zamawiającego, 
d) pomieszczenia kategorii D w obecności użytkownika i pod obecność pracownika portierni reprezentującego 

Zamawiającego, 
e) pomieszczenia kategorii E, F, G, H należy w ciągu dnia co najmniej 3 krotnie sprawdzić i na bieżąco według 

potrzeby dokonać sprzątnięcia, 
f) pomieszczenia z kategorii C wymagają szczególnej staranności i sumienności wykonania z uwagi na specyfikę 

użytkowników. 
Pomieszczenia grupy VIP należy sprzątać w porozumieniu i pod nadzorem przedstawiciela użytkownika lub pod 
obecność pracownika portierni reprezentującego Zamawiającego. Specyfika użytkowania tych pomieszczeń może 
wymagań częstszego sprzątnięcia niż raz dziennie z uwagi na odbywające się także w godzinach popołudniowych 
spotkania. 

g) pomieszczenia z kategorii E oznaczone w wykazie pomieszczeń stanowiącym Załącznik nr I, a oznaczone 
symbolem TARGOWISKO „T" stanowią toalety publiczne znajdujące się na placu przed budynkiem. Pracownik 
Wykonawcy jest zobowiązany do dokonywania przeglądu stanu czystości w pomieszczeniach co najmniej 
3 krotnie na dzień i na bieżąco według potrzeby dokonać sprzątnięcia 

8.4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt) z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia (OC). 
Dokument potwierdzający zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę (jednego lub wszystkich 
zdarzeń) nie mniejszą niż I 00 000,00 (sto tysięcy) złotych wraz z dowodem opłacenia składki powinien zostać 
dostarczony najpóźniej na I dzień przed podpisaniem umowy. 

8.5. Zamawiający zapewnia Wykonawcy samodzielne zamykane pomieszczenie gospodarcze: 
• Pomieszczenie SZATNI nr -1.4 o powierzchni 11,9 m2, 

• Pomieszczenie SANITARJATY nr-1.5 o powierzchni 7,7 m2, 

celem przechowywania sprzętu i środków czystości. Jako magazyn materiałów do bieżącego użytkowania 
Zamawiający umożliwi zajęcie części pomieszczenia nr -1.2 KOMUNIKACJA o powierzchni do dyspozycji 
Wykonawcy około 10 m2. 

8.6. Zamawiający oczekuje dwukrotnego w roku mycia okien zewnętrznych od wewnątrz na obiekcie. Zwyczajowo 
odbywa się to w miesiącu maju i październiku. Wszystkie przeszklenia (okna, ściany przeszklone) w ścianach 
zewnętrznych od wewnątrz należy umyć wraz z ramami. Zamawiający dopuszcza wykonanie tej usługi przez 
podwykonawcę. 

8.7. Zamawiający oczekuje dwukrotnego w roku prania wykładzin oraz krzeseł. Zwyczajowo odbywa się to w miesiącu 
kwietniu i październiku. Wykaz powierzchni wykończonych z wykładziną zawiera Tabela nr I (pomieszczenia 
kategorii A, B, C), łączna powierzchnia wykładzin wynosi I 062,9 m2. Zaś liczba krzeseł ujętych praniem wynosi 
około 250 szt. Zamawiający dopuszcza wykonanie tej usługi przez podwykonawcę. 

8.8. Z uwagi na specyficzny rodzaj matowej, ciemnej glazury w holu głównym, Zamawiający oczekuje raz do roku 
(w terminie ustalonym z Zamawiającym) wykonanie specjalistycznego czyszczenia i zabezpieczenia glazury na 
HOLU WEJŚCIOWYM o powierzchni 94,3 m2 (pom. Nr O. I na parterze). 

8.9. Zamawiający oczekuje raz w tygodniu wykonania czyszczenia zestawu skurzanych krzeseł i kanap: - 
• w pomieszczeniu nr 5.3 BIURO VIP w skład którego wchodzi 10 foteli, I kanapa dwuosobowa, 2 fotele 

jednoosobowe, 
• w pomieszczeniu nr 5.2 BIURO VIP w skład którego wchodzi I O krzeseł, 

8.1 O. Do obowiązków pracowników wykonujących usługę należy dbanie o rośliny w pomieszczeniach - kwiaty 
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doniczkowe. Zamawiający mówiąc o dbaniu ma na uwadze wykonywanie czynności zwyczajowo przyjętych przy 
pielęgnacji tj. utrzymywanie wilgotności podłoża, usuwanie uschłych i opadniętych liści. W razie zauważonych 
potrzeby wykonania innych czynności jak np. przesadzenie, przycięcie, pracownik jest zobowiązany do 
poinformowania o tym pracownika portierni i odnotowanie w zeszycie/ dzienniku kontroli. 

W okresie około świątecznym przy wyposażeniu w dodatkowe rośliny i ozdoby świąteczne, pracownik świadczący 
usługi w imieniu Wykonawcy jest zobowiązany do należytego dbania o dodatkowe kwiaty jak i ustawione choinki 
żywe cięte, po przez zapewnienie stałej wilgotności w stojaku. 

8.11. Wykonawca wyznacza stałą osobę „koordynatora" pełniącego nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę. 

8.12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli wykonywania usługi sprzątania z wyznaczonym 
pracownikiem Zamawiającego w godz. 6:00 - 9.30 (w dni pracujące Urzędu) mające na celu sprawdzenie 
prawidłowości wykonania usługi. Częstotliwość kontroli podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Minimalna 
częstotliwość kontroli - jeden raz na trzy tygodnie. 

8.13. Kontrolę wykonuje wskazany koordynator wskazany przez Wykonawcę, (który nie może być jednocześnie osobą 
wykonującą obowiązki sprzątania) wraz ze wskazanym pracownikiem Zamawiającego sporządzając z tej czynności 
notatkę podpisana przez osoby kontrolujące. 

8.14. Pracownik wykonujący usługę nie może posiadać stopnia inwalidztwa, które uniemożliwiłoby wykonywanie 
obowiązków. 

8.15. Pracownicy wykonujący usługę każdorazowo potwierdzają swoje wejście wyjście z budynku w rejestrze 
wejść/wyjść w portierni poprzez złożenie podpisu i wpisania godziny. Ponadto pracownicy wykonujący usługę 
pobierają klucz systemowy dostępu do grup pomieszczeń. Wszystkie pobrane klucze są wydawane imiennie 
pracownikowi z obowiązkiem każdorazowemu zwrotowi po zakończeniu pracy. 

8.16. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby wykonujące usługę sprzątania w jednolite, estetyczne ubrania 
robocze, uwzględniając kolorystykę stonowana dostosowana do charakteru i rangi obiektu. Ponadto osoby 
wykonujące prace zobowiązane są do posiadania imiennego identyfikatora. 

Zamawiający w przypadku odnotowania braku wymaganego i deklarowanego przez Wykonawcę jednolitego ubioru 
u pracownika, ma prawo nie dopuścić do wykonywania pracy, a tym samym zawiadomić koordynatora o braku 
wymaganej obsługi. 
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Tabela nr I do Załącznika nr 8 SIWZ 

Tabela podziału powierzchni z uwzględneiniem kategorii 

Lp KONDYG ACJA NR POM. POWIERZCHNIA AZWA KATEGORIA 

I -I I 6 Kl 69,75 KLATKA SCHODOWA G 
2 0/3 K2 32,55 KLATKA SCHODOWA G 
3 -1 -1,1 56,20 POW. TECHNICZNA D 
4 -I -1,2 73,60 KOMUNIKACJA G 
5 -I -1,3 14,60 POW. TECHNICZNA D 
6 -I -1,4 11,90 SZATNIA D 
7 -1 -1,5 7,70 SANITARIATY E 
8 o 0,1 94,30 HOL WEJŚCIOWY G 
9 o 0,2 31,00 KANCELARIA A 
IO o 0,3 16,60 KANCELARINARCHIWUM B 
li o 0,4 45,50 BIURO A 
12 o 0,5 10,10 BIURO A 
13 o 0,6 4,60 BIURO F 
14 o 0,7 5,30 WC E 
15 o 0,10 G,30 WC E 
16 o O,! I 4,60 WC E 
17 o 0,12 4,40 WC E 
18 I 1,7 47,10 BIURO A 
19 I 1,8 28,10 BIURO A 
20 I 1,18 16,90 BIURO A 
21 I 1,15 32,30 BIURO A 
22 I 1,16 16,80 POM. SOCIALNE F 
23 I 1,17 16,00 BIURO A 
24 I 1,13 38,50 BIURO A 
25 I 1,14 25,90 BIURO A 
26 I 1,1 17,20 BIURO A 
27 I 1,2 22,20 BIURO A 
28 I 1,3 21,00 SKARBNIK B/C 
29 I 1,4 17,20 KASA B 
30 I 1,5 29,20 BIURO A 
31 I 1,6A 9,10 SERWEROWNIA D 
32 I 1,6B 12,40 BIURO B 
33 I 1,9 6,60 WC E 
34 I 1,10 4,60 WC E 
35 I 1,11 4,50 WC E 
36 I 1,12 132,60 KOMUNIKACJA G 
37 2 2,8 20,40 BIURO A 
38 2 2,9 20,40 BIURO A 
39 2 2,10 33,80 BIURO A 
40 2 2,17 16,90 BIURO A 
41 2 2,18 32,30 BIURO A 
42 2 2,19 16,80 POM. SOCIALNE F 
43 2 2,15 34,30 BIURO A 
44 2 2,20 17,20 BIURO A 
45 2 2,16 29,90 ARCHIWUM D 
46 2 2,1 17,20 BIURO A 
47 2 2,2 17,20 BIURO A 
48 2 2,3 26,20 ARCHIWUM D 
49 2 2,4 24,20 BIURO A 
50 2 2,5 24,20 BIURO A 
51 2 2,6 29,20 BIURO A 
52 2 2,7 21,90 BIURO A 
53 2 2,11 6,60 WC E 
54 2 2,12 4,60 WC E 
55 2 2_13 4,30 WC E 
56 2 2,14 132,00 KOMUNIKACJA G 
57 3 3,1 135,50 SALA KUNFl:Jli:NCY JNA H 
58 3 3,2 15,20 BIURO A 
59 3 3,15 24,40 BIURO A 
60 3 3,16 21,10 BIURO A 



Tabela nr I do Załącznika nr 8 SIWZ 

Tabela podziału powierzchni z uwzględneiniem kategorii 

Lp KONDYG ACJA RPOM. POWIERZCHNIA NAZWA KATEGORIA 

61 3 3,17 6,70 WC E 
62 3 3,18 4,60 WC E 
63 3 3,19 4,30 WC E 
64 3 3,12 29,30 KOMUNIKACJA G 
65 3 3,13 12,40 POM. SOCJALNE F 
66 3 3,14 28,80 BIURO B 
67 3 3,3 8,30 ARCHIWUM D 
68 3 3,20 87,60 KOMUNIKACJA G 
69 3 3,4 15,70 BIURO B 
70 3 3,5 19,20 BIURO A 
71 3 3,6 16,00 BIURO A 
72 3 3,7 16,00 INFORMATYK B 
73 3 3,8 21,90 MELDUNKI B 
74 3 3,9 27,70 ARCHIWUM D 
75 3 3,10 4,60 WC E 
76 3 3,11 38,80 KOMUNIKACJA G 
77 4 4,1 61,10 SALA KONFERENCYJNA H 
78 4 4,2 26,10 BIURO A 
79 4 4,3 6,70 ARCHIWUM D 
80 4 4,4 7,00 POM. SOCIALNE F 
81 4 4,5 4,60 WC E 
82 4 4,6 4,30 WC E 
83 4 4,7 51,10 KOMUNIKACJA G 
84 4 4,8 72,80 TARAS I 
85 5 5,1 25,80 BIURO B/C 
86 5 5,2 27,90 BIURO AIC 
87 5 5,3 42,50 BIURO AIC 
88 5 5,4 18,20 BIURO AIC 
89 5 5,5 9,30 ARCHIWUM D 
90 5 5,6 17,70 BIURO AIC 
91 5 5,7 5,70 POM. SOCIALNE F 
92 5 5,8 5,40 WC E 
93 5 5,9 52,30 KOMUNIKACJA G 
94 6 6,1 46,80 POM.TECHNICZNE D 
95 6 6,2 14,80 KOMUNIKACJA G 
96 6 6,3 144,60 TARAS I 
97 TARGOWISKO T 5,29 WC E 
98 TARGOWISKO T 5,29 WC E 



Tabela nr 2 Załącznika nr 8 SIWZ 

Częstotliwość wykonywania czynności 

Lp. Czynności porządkowe zgodnie z 
codziennie raz w tygodniu raz na miesiąc ustaleniem 

Zamawiaiacego 
I Odkurzanie wykładzin X 

2 Pranie wykładzin i krzeseł X 

3 Czyszczenie i wycieranie kurzy: 

3,1 biurka X 

3,2 szafki biurkowe X 

3,3 komody X 

3,4 regały X 

3,5 szafy wysokie X 

3,6 listwy elektryczne ścienne X 

3,7 blaty, lady X 

3,8 lampy X 

3,9 kratki wentylacyjne X 

3,1 grzejniki X 

3,11 futryny okienne X 

3,12 futryny drzwi X 

3,13 przeszklenia ciągów komunikacyjnych do 2 m X 

3,1-ł przeszklenia ciągów komunikacyjnych powyżej 2 m X 

3,15 żaluzje poziome X 

J,16 żaluzje pionowe X 

3,17 balustrady schodowe X 

3,18 kosze X 

3,19 gablot informacyjnych X 

4 Mycie: 

4,1 podłóg (zgodnie z zaleceniem i rodzajem powierzchni) X 

-ł,2 podłóg z nabłyszczaniem X 

-ł,3 podłóg ciągów komunikacyjnych maszynowo X 

4,4 dezynfekcja armatury sanitarnej X 

-ł,5 luster wiszących X 

4,6 lodówek (5 szt.) X 

4,7 koszy na odpady X 

4,8 drzwi zewnętrzne X 

4,9 glazury (pionowej) ścian powyżej 1,5 m X 

-ł,9 glazury (pionowej) ścian do 1,5 m X 

4,10 glazury (pionowej) ścian przy armaturze X 

5 mycie okien od wewnątrz X 

6 mycie przeszkleń okiennych od wewnątrz X 

7 nabłyszczanie kabiny windy X 

8 nabłyszczanie drzwi windy (7 szt.) X 

9 zamiatanie tarasów X 

IO usuwanie chwastów z tarasów X 

11 usuwanie śniegu z tarasu na części dachu X 

12 obmiatanie ścian i sufitów z pajęczyn X 

LEGENDA 
.- czynności wykonywane osobiście 
.- czynnoście możliwe do zlecenia podwykonawcy 


